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 Každá třída obdrží 2 výtisky časopisu za sponzorského přisp
V případě, že si budete chtít časopis přikoupit, získáte jej v

5,-Kč. 

Vaše náměty a připomínky posílejte na e-mail redakce@zsnastrani.cz
Děkujeme za spolupráci. ☺ 

 

YYXXEESS  JJOOKKEE  --  CCOOMMEENNII
I tento rok pokračuje projekt Comenius. Od  28. 9. do 8. 10. tu byly na druhém 
společném desetidenním setkání dánské děti se svými uč
akcích, workshopech a spoustě dalších společných aktivitách  si všichni zažili 
hodně nádherných zážitků, srandy, zábavy a pohody. Tento proj
písních a zpěvu. Právě na oslavách 85. výročí  školy poprvé zazn
skladba žáků  naší a dánské školy s názvem Comenius, jejíž autorem je dánský 
učitel Sören. Tuto písničku si můžete poslechnout na stránkách školy na úvodní 
straně. Díky tomuto společnému projektu se hodně žák
v anglickém jazyce. Pochopitelně nejde pouze o zlepšení se v
také o krásnou a pohodovou atmosféru při společné práci. Naši hosté také 
navštívili různé kulturní  akce v divadle a vše jim bylo překládáno, aby to pro n
bylo srozumitelné. Jeden ze svých volných dnů strávili s našimi u
Byli navštívit Hřensko, které tvoří vstupní bránu do Národního parku 
Švýcarsko. Nám všem  je tato oblast velice známá, a tak ji
takovou zvláštnost. Dánové byli ovšem nadšeni nádhernou scenérií obrovského 
kaňonu pískovcových skal a jízdou na lodičkách. Všichni jsme rádi, že se máme 
našim přátelům čím  pochlubit. Tento projekt někteří považují za hloupost a 
myslí si, že je to úplně lehké. Za vším je především hodně
stran, což někteří nevědí, nebo nechtějí o tom  nic slyšet. Všichni, kdo se  
tomuto projektu  věnují, věří v jeho šťastnou  budoucnost. 

  
  

 
 

 

  

 

 
 

 
  

   

 

 

 

 
  

Ahojky všichni!!! Vítáme vás do podzimního období se zimním  po
Další měsíc utekl  i se spoustou  zajím
připravené . A doufáme , že jste se na n
 

asopisu za sponzorského přispění firmy Alcan. 
ikoupit, získáte jej v kanceláři školy za 

mail redakce@zsnastrani.cz 

ZŠ Na Stráni   říjen
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Zahradní slavnost – 3.10.
 
V prostorách školy se u příležitosti 
oslav 85. výročí jejího otevření  konala 
zahradní slavnost spojená s dnem 
otevřených dveří. Všichni zájemci 
měli možnost si prohlédnout prostory 
školy. Během prohlídky byly vid
různé výukové dílny a další aktivity, 
které škola nabízí. Na hř
vystupovaly šikovné mažoretky 
různých věkových kategorií. Další 
program  narozeninového odpoledne 
se odehrál na zahradě v nov
vybudovaném venkovním divadle. 
Nechyběl ani hudební koncert 
Comenius, který představil skladby 
česko – dánského výměnného 
projektu. Pro všechny zúčastněné byla 
nachystána bohatá nabídka dobrot, 
si pochutnali i ti největší mlsouni 
☺☺☺ Určitě si všichni odnesli 
spoustu zajímavých zážitků a dojmů
 

Ahojky všichni!!! Vítáme vás do podzimního období se zimním  počasím . 
ajímavých  informací , které pro vás  máme  

ipravené . A doufáme , že jste se na ně těšili .   ☺☺☺ 

říjen  2/2009  4.ročník 
 

3.10. 

 
 

íležitosti 
ení  konala 

dnem 
í. Všichni zájemci 

li možnost si prohlédnout prostory 
hem prohlídky byly vidět 

další aktivity, 
které škola nabízí. Na hřišti 
vystupovaly šikovné mažoretky 

kových kategorií. Další 
program  narozeninového odpoledne 

nově 
divadle. 

l ani hudební koncert 
vil skladby 

ěnného 
ěné byla 

nachystána bohatá nabídka dobrot, kde 
tší mlsouni 

 si všichni odnesli 
 a dojmů. 



 
 
  
 
 

 
 
  
 
                    

 
 

 
 
 

                                  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Rozhovor s paní učitelkou Brabcovou 
                                                                                                             
 
 
 
1. Čím jste chtěla být jako malá? 
Již od malinka jsem si přála být učitelkou, proto  jsem také veškerou svou snahu 
orientovala tímto směrem. A jak to dopadlo, už vidíte sami. 
2. Co děláte ve volném čase? 
Ve svém volnu se věnuji hudbě, která doprovází můj život již od 7 let. Mám také ráda 
pohyb, proto občas zajdu do posilovny nebo chodím plavat. A v zimě se snažím sjet 
nějaký ten kopec ☺ 
3. Jak se vám líbila zahradní slavnost? 
Zahradní slavnost byla velmi vydařená. Mrzí mě ovšem, že jsem o některé atrakce 
přišla � Musela jsem  být totiž v hudebně, kde jsem měla s žáky 3. – 7. ročníků 
připravené vystoupení.    
4. Na jaké hudební nástroje hrajete? 
Můj nejoblíbenější nástroj je zobcová flétna. Umím  hrát tedy na sopraninovou, 
sopránovou, altovou, tenorovou a basovou flétnu. Dále se věnuji i hře na klavír a 
zkoušela jsem i hru na kytaru. Ta mi však nešla a dnes již  na ni zatím nemám čas. 
5. Jak se vám líbí nové hřiště? 
Z nového hřiště jsem velmi  nadšená a trochu  mě mrzí, že neučím TV. Doufám jen, že 
nám hřiště dlouho vydrží v tak  pěkném  stavu, v jakém  je teď.   

 

         Taneční říjen v divadle 
Dne 1.10. v rámci projektu DaneC  navštívili Dánové s  žáky 5. – 9. ročníků v 
divadle pořad ,,Jak se dělá tanečník¨. Bylo to vystoupení studentů Tanečního 
centra v Praze – konzervatoře. Program se snaží motivovat mladou generaci 
k aktivnímu přístupu k umění – tanci – divadlu. Představení bylo rozděleno do 
bloků : klasický tanec, moderní tanec, jazzový tanec a taneční sporty.  Žáci 
tímto pořadem dostali informace, které se jinak, než na vlastní oči, získat 
nedají. 
 
Večer 6.10. navštívil YXES JOKE společně s Dány vystoupení Tanec 
z HAMU. Byla to čtyři absolventská taneční  vystoupení studentů  této školy. 
Tanečníci v nezvyklé choreografii a profesionálním provedení předvedli 
moderní balet, latinu, jazz a jiné taneční styly. Zájemci o tanec si mohli 
neformálně popovídat s protagonisty jednotlivých vystoupení. S některými 
vystupujícími tanečníky se děčínští studenti  již setkali na uměleckých dílnách 
festivalu Studenti sobě. 
 

                           Knihovna 
Koncem září žáci 4. ročníků navštívili Prahu, a tak v následujícím  měsíci přišli 
do knihovny na besedu o pražských pověstech. Dozvěděli se dost zajímavostí o 
některých památkách Prahy, které jsou do dnešní doby opředeny  tajemstvím. 
Pověsti se dětem líbily a díky nim se dostaly do dob středověku. Pro každého 
jedince následoval kvíz na nejznámější pověsti spojené s hlavním městem. 
Někteří byli velice úspěšní a zaslouží si pochvalu. Je vidět, že zájem o historii 
může být už i v mladším věku  ☺ ☺ ☺ 

 
  

Přezouvání začíná 
Začíná nám zima a venku už sněží. Je potřeba, aby žáci začali nosit přezůvky! 
Deštivé období a sníh není moc dobrá kombinace, co se týká podrážek u bot. 
Polovina žáků  z  naší školy přezůvky nosí, ale druhá polovina si 
s přezouváním hlavu neláme. Kdyby pokračoval problém s tím, že žáci  
nebudou  mít přezůvky, byla by ze školy jedna velká kaluž. A to není 
příjemné ani  pro uklízečky, učitele a žáky. Přezouváním si udržujeme školu v 
čistotě, ale i v nemalé míře předejdeme zbytečným úrazům a to je moc 
důležité!!! 

ŽÁDÁME VÁS NOSTE PŘEZŮVKY!!! 

      Vtip ze sitcomu Redaktorská 4ka 
 
Kristýna vaří kuře a říká nic netušícímu kamarádovi: 
 „Mám dvě stehna, tři křídla a jedno prso.“  
Vítek: „A kde na sebe kupuješ oblečení?“   
 

učí u nás český jazyk, anglický jazyk, 
hudební a dramatickou výchovu 


